
 
Καλησπέρα συνάδελφοι 
 
Σήμερα 25/11/2021 πραγματοποιήθηκε η 33η συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέματα: 
1) Άδειες άσκησης έργου με αμοιβή 
2) Αναγνώριση μεταπτυχιακών 
3) Αίτηση ανάκλησης διάθεσης 
4) Διάθεση μόνιμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 
5) Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού  
6) Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 
 
Τα θέματα 1 και 2, όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενα ενημερωτικά, διευθετούνται χωρίς 
καθυστέρηση (μέσα στα νόμιμα πλαίσια φυσικά). 
 
Όσον αφορά τα θέματα 3, 4, 5 με την επιστροφή συναδέλφου από άδεια σε λύκειο του νομού, 
έγινε εφικτή η πλήρωση του μεγάλου κενού ΠΕ02 που υπήρχε στο 2ο γυμνάσιο. Από την άλλη, 
όσον αφορά τη διάθεση αναπληρωτή συναδέλφου που ήταν διατεθειμένος να αναλάβει 4 ώρες 
στο 2ο γυμνάσιο (εξέφρασε την επιθυμία του και με σχετικό μήνυμα προς ΔΔΕ), θα διερευνηθεί 
εκ νέου από το συμβούλιο αφού συμπληρωθεί σχετική αίτηση (αν ξαναμπεί στον κόπο ο 
συνάδελφος δηλαδή), αν και κατά τη γνώμη μου έπρεπε να διευθετηθεί άμεσα στη συνεδρίαση. 
Το κενό που υφίσταται εκεί είναι μεγάλο και δεν νοείται περαιτέρω καθυστέρηση!  
 
Επίσης έγινε δεκτή και μία ένσταση συναδέλφου ως προς τη διάθεσή του, προς το συμφέρον του 
ίδιου και της υπηρεσίας.  
 
Συνάδελφοι εδώ να προσθέσω ότι δεν υπάρχουν πλεονάσματα διαχειρίσιμα στο νομό. Όλοι οι 
συνάδελφοι είναι καλυμμένοι με το υποχρεωτικό τους ωράριο σε όλες τις ειδικότητες. Επιπλέον 
άλλες προσλήψεις αναπληρωτών δεν προβλέπονται σύμφωνα με τη πληροφόρηση που έχουμε. 
Έτσι θα πορευτούμε με το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό με ότι συνεπάγεται αυτό. Αυτό 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι όποιες μετακινήσεις που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον θα 
αφορούν απρόβλεπτα γεγονότα και επιστροφές αδειούχων. 
 
Εδώ πρέπει να αναφέρω επίσης, ότι οι θέσεις μου στο υπηρεσιακό θα εναρμονίζονται πάντα 
προς το συμφέρον: α) των σχολείων, β) των συναδέλφων και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, 
όπως συνηθίζω να γράφω. Αυτό σημαίνει ότι αν  υπάρχει κενό  σε ένα σχολείο και δεν υπάρχει 
περίπτωση να πληρωθεί αυτό, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα και όχι μόνο, τότε η 
θέση μου θα είναι υπέρ του να πληρωθεί το κενό με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Αυτό πρέπει να 
είναι ξεκάθαρο διότι τα παιδιά είναι τα μόνα που δεν ευθύνονται για αυτή την υπόθεση και εγώ 
θα είμαι ο τελευταίος που θα συμβάλει στη διαιώνιση μίας στρεβλής κατάστασης με θύμα τα 
παιδιά αδιαφορώντας για τις όποιες συνδικαλιστικές προεκτάσεις.  
 
Νομίζω ήμουν σαφής. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις στο υπηρεσιακό συμβούλιο, 
λαμβάνονται με πλειοψηφία. 
 
Για το θέμα 6: Πέρασαν από το συμβούλιο οι σχετικές αναγνωρίσεις εκτός από μία εκκρεμότητα 
που αναμένεται να λυθεί άμεσα. Στόχος είναι εντός  του έτους να έχουν γίνει όλες οι 
μισθολογικές ενέργειες  κάτι που αναμένω να επιτευχθεί. 
 
Αυτά.  Προχωράμε μπροστά και ελπίζουμε για το καλύτερο. 
 

Με εκτίμηση 
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